
 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ: Δϋ τρίμθνο 2018 
   

Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα αποτελζςματα τθσ Ζρευνασ Εργατικοφ Δυναμικοφ για το 
Δϋ τρίμθνο του 2018.  

Αναλυτικά, κατά το Δϋ τρίμθνο του 2018: 

 Ο αρικμόσ των απαςχολουμζνων ανιλκε ςε 3.833.745 άτομα και των ανζργων ςε 881.099 άτομα. 

 Σο ποςοςτό ανεργίασ ιταν 18,7%, ζναντι 18,3% του προθγοφμενου τριμινου (Γϋ τρίμθνο του 2018) και 
21,2% το αντίςτοιχο τρίμθνο του προθγοφμενου ζτουσ (Δϋ τρίμθνο 2017). 

 Η απαςχόλθςθ μειϊκθκε κατά 1,6%, ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο και αυξικθκε κατά 2,6%, ςε 
ςχζςθ με το αντίςτοιχο τρίμθνο του προθγοφμενου ζτουσ.  

 Ο αρικμόσ των ανζργων αυξικθκε κατά 1,1%, ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο και μειϊκθκε κατά 
12,5%, ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο τρίμθνο του προθγοφμενου ζτουσ. 

 

Γράφθμα 1. Αρικμόσ απαςχολουμζνων και ανζργων 

      (Σε χιλιάδεσ) 

 
 
Σημειώνεται ότι οι τριμηνιαίεσ εκτιμήςεισ τησ Έρευνασ δεν υποβάλλονται ςε εποχική διόρθωςη, όπωσ γίνεται με τισ μηνιαίεσ. 
Συνεπώσ, ο μζςοσ όροσ των εποχικά διορθωμζνων μηνιαίων εκτιμήςεων δφναται να διαφζρει από την εκτίμηςη του αντίςτοιχου 
τριμήνου. 
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Ι. ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ  
 
Πίνακασ 1. Κατάςταςθ απαςχόλθςθσ κατά φφλο, θλικία, περιφζρεια, επίπεδο εκπαίδευςθσ και 

υπθκοότθτα(1), Δϋ τρίμθνο 2018 
 
(Σε χιλιάδεσ) 

 

  
Απαςχολοφμενοι Άνεργοι Μθ ενεργοί 

Ποςοςτό 
ανεργίασ (%) 

Ποςοςτό 
εργατικοφ 

δυναμικοφ (%) 

 φνολο
(2)

 3.833,7 881,1 4.411,6 18,7 51,7 

ΦΤΛΟ Άνδρεσ 2.249,7 388,3 1.760,6 14,7 60,0 

Γυναίκεσ 1.584,0 492,8 2.650,9 23,7 43,9 

ΗΛΙΚΙΑ 15 - 19 13,4 14,9 515,5 52,7 5,2 

20 - 24 129,0 80,1 289,5 38,3 41,9 

25 - 29 332,9 133,1 91,8 28,6 83,5 

30 - 44 1.596,5 350,2 281,6 18,0 87,4 

45 - 64 1.683,0 293,0 1.004,2 14,8 66,3 

65+ 79,0 9,7 2.228,9 11,0 3,8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ανατολικι Μακεδονία και 
Θράκθ 

213,5 42,3 252,5 16,5 50,3 

Κεντρικι Μακεδονία 646,3 160,6 789,1 19,9 50,6 

Δυτικι Μακεδονία 88,0 29,9 114,9 25,3 50,6 

Ήπειροσ 110,5 23,1 156,2 17,3 46,1 

Θεςςαλία 249,6 56,0 312,1 18,3 49,5 

Ιόνιοι Νιςοι 71,1 14,1 85,8 16,6 49,8 

Δυτικι Ελλάδα 218,2 68,8 281,9 24,0 50,4 

τερεά Ελλάδα 191,1 43,7 237,2 18,6 49,7 

Αττικι 1.395,3 326,1 1.518,2 18,9 53,1 

Πελοπόννθςοσ 205,7 32,1 228,4 13,5 51,0 

Βόρειο Αιγαίο 71,6 20,3 74,5 22,1 55,2 

Νότιο Αιγαίο 126,8 29,6 118,6 18,9 56,9 

Κριτθ 246,0 34,4 242,1 12,3 53,7 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Ζωσ λίγεσ τάξεισ Δθμοτικοφ 9,1 8,0 299,5 46,9 5,4 

Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 386,4 104,0 1.480,5 21,2 24,9 

Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 1.641,3 426,8 1.958,5 20,6 51,4 

Μεταδευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ 

372,9 123,6 153,2 24,9 76,4 

Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ 1.424,0 218,6 519,8 13,3 76,0 

ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ Ελλθνικι 3.629,2 802,9 4.271,5 18,1 50,9 

Ξζνθ 204,5 78,2 140,1 27,7 66,9 

 
 
Σα υψθλότερα ποςοςτά ανεργίασ παρατθροφνται ςτισ γυναίκεσ, ςτα άτομα θλικίασ 15 - 19 ετϊν, ςτθ Δυτικι 
Μακεδονία και ςτα άτομα που ζχουν ολοκλθρϊςει ζωσ λίγεσ τάξεισ Δθμοτικοφ. Σο μεγαλφτερο ποςοςτό εργατικοφ 
δυναμικοφ παρατθρείται ςτουσ άνδρεσ, ςτα άτομα θλικίασ 30 - 44 ετϊν, ςτο Νότιο Αιγαίο, ςτα άτομα που ζχουν 
ολοκλθρϊςει μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και ςτα άτομα ξζνθσ υπθκοότθτασ. 

 
 
 

                                                 
(1) Για τουσ οριςμοφσ  των χαρακτθριςτικϊν που παρουςιάηονται  ςτον Πίνακα 1 και ςτουσ άλλουσ πίνακεσ του δελτίου τφπου 

ανατρζξτε ςτο κεφάλαιο  Οριςμοί που περιλαμβάνεται ςτισ Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ, ςτο τζλοσ του δελτίου. 
(2) Συχόν διαφορζσ μεταξφ του ακροίςματοσ των επιμζρουσ ποςϊν και των ποςϊν που αναγράφονται ωσ ςφνολα οφείλονται ςε 

ςτρογγυλοποίθςθ. 
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II. ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΩΝ 
 
Ο Πίνακασ 2 παρουςιάηει το πλικοσ των απαςχολουμζνων κατά κζςθ ςτο επάγγελμα, επάγγελμα, πλιρθ - μερικι 
απαςχόλθςθ και μόνιμθ - προςωρινι εργαςία για το Δϋ τρίμθνο του 2018. Παρουςιάηονται, επίςθσ, τα αντίςτοιχα 
ςτοιχεία του προθγοφμενου τριμινου και του αντίςτοιχου τριμινου του προθγοφμενου ζτουσ, κακϊσ και θ 
ποςοςτιαία μεταβολι ωσ προσ το προθγοφμενο τρίμθνο και το αντίςτοιχο τρίμθνο του προθγοφμενου ζτουσ.  

 
Πίνακασ 2. Απαςχολοφμενοι κατά  κζςθ ςτο επάγγελμα, επάγγελμα, πλιρθ - μερικι απαςχόλθςθ, 

μόνιμθ - προςωρινι εργαςία  
 
(Σε χιλιάδεσ) 

  

Δϋ τρίμθνο 
2018 

Ποςοςτό (%) 
επί του 

ςυνόλου 

Γϋ τρίμθνο 
2018 

Δϋ τρίμθνο 
2017 

Μεταβολι (%) 
ωσ προσ το 

προθγοφμενο 
τρίμθνο 

Μεταβολι (%) 
ωσ προσ το ίδιο 

τρίμθνο του 
προθγοφμενου 

ζτουσ 

φνολο  3.833,7 
 

3.894,2 3.736,3 -1,6 2,6 

Θζςθ ςτο επάγγελμα 

Αυτοαπαςχολοφμενοσ με 
προςωπικό 

294,8 7,7 295,6 283,7 -0,3 3,9 

Αυτοαπαςχολοφμενοσ χωρίσ 
προςωπικό 

844,9 22,0 850,4 849,3 -0,6 -0,5 

Μιςκωτόσ 2.560,5 66,8 2.611,3 2.460,2 -1,9 4,1 

Βοθκόσ ςτθν οικογενειακι 
επιχείρθςθ 

133,6 3,5 136,9 143,2 -2,4 -6,7 

Επάγγελμα 

Ανϊτερα διευκυντικά και 
διοικθτικά ςτελζχθ 

112,5 2,9 111,8 100,0 0,6 12,5 

Επαγγελματίεσ 749,9 19,6 726,9 735,8 3,2 1,9 

Σεχνικοί και αςκοφντεσ ςυναφι 
επαγγζλματα 

301,4 7,9 304,3 290,9 -1,0 3,6 

Τπάλλθλοι γραφείου 419,0 10,9 425,2 400,3 -1,5 4,7 

Απαςχολοφμενοι ςτθν παροχι 
υπθρεςιϊν και πωλθτζσ 

887,1 23,1 931,6 868,4 -4,8 2,2 

Ειδικευμζνοι γεωργοί, 
κτθνοτρόφοι, δαςοκόμοι και αλιείσ 

429,8 11,2 436,3 419,9 -1,5 2,4 

Ειδικευμζνοι τεχνίτεσ και 
αςκοφντεσ ςυναφι επαγγζλματα 

358,4 9,3 363,7 341,0 -1,5 5,1 

Χειριςτζσ βιομθχανικϊν 
εγκαταςτάςεων, μθχανθμάτων και 
εξοπλιςμοφ 

252,6 6,6 256,7 256,0 -1,6 -1,3 

Ανειδίκευτοι εργάτεσ, χειρϊνακτεσ 
και μικροεπαγγελματίεσ 

257,9 6,7 274,5 258,3 -6,0 -0,2 

Πρόςωπα μθ δυνάμενα να 
καταταγοφν 

65,2 1,7 63,2 65,7 3,2 -0,8 

Πλιρθσ - μερικι απαςχόλθςθ 

Πλιρθσ 3.480,8 90,8 3.557,0 3.380,0 -2,1 3,0 

Μερικι 352,9 9,2 337,2 356,4 4,7 -1,0 

Μιςκωτοί κατά μόνιμθ - προςωρινι εργαςία 

Μόνιμθ 2.289,5 59,7 2.279,5 2.203,5 0,4 3,9 

Προςωρινι 271,0 7,1 331,8 256,7 -18,3 5,6 
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Κατά το Δϋ τρίμθνο του 2018 το μεγαλφτερο ποςοςτό των απαςχολουμζνων εργάηονται ωσ μιςκωτοί (66,8%), ενϊ 
ςθμαντικό είναι και το ποςοςτό των αυτοαπαςχολουμζνων χωρίσ προςωπικό (22,0%). ε ςχζςθ με το προθγοφμενο 
τρίμθνο θ μεγαλφτερθ μείωςθ εμφανίηεται για τουσ  βοθκοφσ ςτθν οικογενειακι επιχείρθςθ και ςε ςχζςθ με το 
προθγοφμενο ζτοσ, εμφανίηεται μείωςθ ςτθν απαςχόλθςθ για τουσ βοθκοφσ ςτθν οικογενειακι επιχείρθςθ και 
αφξθςθ για τουσ μιςκωτοφσ και τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ με προςωπικό.  
 
Σο ποςοςτό μερικισ απαςχόλθςθσ ανζρχεται ςε 9,2%, ενϊ το ποςοςτό των ατόμων που ζχουν προςωρινι εργαςία 
ςε 7,1%. Η μερικι απαςχόλθςθ εμφανίηεται αυξθμζνθ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο και ελαφρά μειωμζνθ 
ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο τρίμθνο του προθγοφμενου ζτουσ. Η προςωρινι απαςχόλθςθ ζχει μειωκεί ςε ςχζςθ με 
το προθγοφμενο τρίμθνο και ζχει αυξθκεί ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο τρίμθνο του προθγοφμενου ζτουσ. 
 
Σα επαγγζλματα που ςυγκεντρϊνουν το μεγαλφτερο ποςοςτό των απαςχολουμζνων είναι οι εργαηόμενοι ςτθν 
παροχι υπθρεςιϊν και πωλθτζσ (23,1%) και οι επαγγελματίεσ (19,6%). ε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο θ 
μεγαλφτερθ μείωςθ εμφανίηεται ςτουσ ανειδίκευτουσ εργάτεσ, χειρϊνακτεσ και μικροεπαγγελματίεσ και θ 
μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτουσ επαγγελματίεσ και με το αντίςτοιχο τρίμθνο του προθγοφμενου ζτουσ θ μεγαλφτερθ 
αφξθςθ εμφανίηεται ςτα ανϊτερα διευκυντικά και διοικθτικά ςτελζχθ.  
 
Αν εξεταςτεί θ εξζλιξθ τθσ κατανομισ του πλικουσ των απαςχολουμζνων ςε ευρείεσ ομάδεσ επαγγελμάτων, 
παρατθρείται ότι, κατά τθν περίοδο Aϋ τρίμθνο 2008 - Δϋ τρίμθνο 2018, αυξάνεται ςθμαντικά το ποςοςτό των 
απαςχολουμζνων ςε μθ χειρωνακτικά επαγγζλματα χαμθλισ ειδίκευςθσ

(3)
, μειϊνεται το ποςοςτό των 

απαςχολουμζνων ςε χειρωνακτικά επαγγζλματα με εξειδίκευςθ, το ποςοςτό των απαςχολουμζνων ςε γεωργικά 
και ςτοιχειϊδθ επαγγζλματα παραμζνει ςχετικά ςτακερό, όπωσ και για μθ χειρωνακτικά επαγγζλματα υψθλισ 
εξειδίκευςθσ μετά το 2011 (Γράφθμα 2). 
 

 
Γράφθμα 2. Ποςοςτό (%) απαςχολουμζνων, κατά ευρείεσ κατθγορίεσ επαγγελμάτων 

 

 

 
 
 
Ο Πίνακασ 3 παρουςιάηει το πλικοσ των απαςχολουμζνων κατά μονοψιφιο κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ 
για το Δϋ τρίμθνο του 2018. Παρουςιάηονται, επίςθσ, τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του προθγουμζνου τριμινου και του 
αντίςτοιχου τριμινου του προθγοφμενου ζτουσ, κακϊσ και θ ποςοςτιαία μεταβολι ωσ προσ το προθγοφμενο 
τρίμθνο και το αντίςτοιχο τρίμθνο του προθγοφμενου ζτουσ.  

 
 
 

                                                 
(3) Επιςθμαίνουμε ότι από το 2011 χρθςιμοποιείται θ νζα ταξινόμθςθ των επαγγελμάτων ISCO-08. Η ειςαγωγι τθσ νζασ 

ταξινόμθςθσ είχε ωσ αποτζλεςμα τθν απότομθ αφξθςθ του ποςοςτοφ των «Μθ χειρωνακτικϊν χαμθλισ ειδίκευςθσ» 
επαγγελμάτων και τθν αντίςτοιχθ μείωςθ των «Μθ χειρωνακτικϊν υψθλισ ειδίκευςθσ». Πάντωσ, θ αφξθςθ του ποςοςτοφ 
των «Μθ χειρωνακτικϊν χαμθλισ ειδίκευςθσ» επαγγελμάτων ςυνεχίηεται ςτακερά και μετά το 2011.  
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Πίνακασ 3. Απαςχολοφμενοι κατά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ  
 
(Σε χιλιάδεσ) 

  

Δϋ τρίμθνο 
2018 

Ποςοςτό (%) 
επί του 

ςυνόλου 

Γϋ τρίμθνο 
2018 

Δϋ τρίμθνο 
2017 

Μεταβολι (%) 
ωσ προσ το 

προθγοφμενο 
τρίμθνο 

Μεταβολι (%) 
ωσ προσ το ίδιο 

τρίμθνο του 
προθγοφμενου 

ζτουσ 

Γεωργία, δαςοκομία και αλιεία 467,6 12,2 472,7 453,1 -1,1 3,2 

Ορυχεία και λατομεία 11,7 0,3 11,5 11,8 1,7 -0,8 

Μεταποίθςθ 357,0 9,3 362,2 361,0 -1,4 -1,1 

Παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, 
φυςικοφ αερίου, ατμοφ και 
κλιματιςμοφ 

30,3 0,8 29,4 30,9 3,1 -1,9 

Παροχι νεροφ, επεξεργαςία 
λυμάτων, διαχείριςθ αποβλιτων 
και δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ 

32,3 0,8 34,1 28,8 -5,3 12,2 

Καταςκευζσ 153,7 4,0 150,3 144,0 2,3 6,7 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 
επιςκευι μθχανοκίνθτων 
οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν 

685,2 17,9 707,5 684,1 -3,2 0,2 

Μεταφορά και αποκικευςθ 184,6 4,8 185,9 190,0 -0,7 -2,8 

Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν 
παροχισ καταλφματοσ και 
εςτίαςθσ 

350,9 9,2 411,1 325,4 -14,6 7,8 

Ενθμζρωςθ και επικοινωνία 99,6 2,6 98,0 90,1 1,6 10,5 

Χρθματοπιςτωτικζσ και 
αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

86,8 2,3 88,0 89,1 -1,4 -2,6 

Διαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ 5,1 0,1 5,6 4,2 -8,9 21,4 

Επαγγελματικζσ, επιςτθμονικζσ 
και τεχνικζσ δραςτθριότθτεσ 

219,4 5,7 214,2 208,1 2,4 5,4 

Διοικθτικζσ και υποςτθρικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

88,0 2,3 92,1 86,3 -4,5 2,0 

Δθμόςια διοίκθςθ και άμυνα. 
Τποχρεωτικι κοινωνικι 
αςφάλιςθ 

347,2 9,1 333,0 327,1 4,3 6,1 

Εκπαίδευςθ 312,1 8,1 293,6 294,5 6,3 6,0 

Δραςτθριότθτεσ ανκρϊπινθσ 
υγείασ και κοινωνικισ μζριμνασ 

240,6 6,3 238,7 241,6 0,8 -0,4 

Σζχνεσ, διαςκζδαςθ και 
ψυχαγωγία 

52,9 1,4 53,5 49,8 -1,1 6,2 

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ 
υπθρεςιϊν 

78,8 2,1 82,1 82,2 -4,0 -4,1 

Δραςτθριότθτεσ νοικοκυριϊν ωσ 
εργοδοτϊν 

27,6 0,7 28,4 32,5 -2,8 -15,1 

Δραςτθριότθτεσ ετερόδικων 
οργανιςμϊν και φορζων 

2,4 0,1 2,4 1,8 0,0 33,3 

 
Αν εξεταςτεί θ εξζλιξθ του ποςοςτοφ των απαςχολουμζνων ςε ευρείσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ κατά τθν 
περίοδο Aϋ τρίμθνο 2008 - Δϋ τρίμθνο 2018, διαπιςτϊνεται αφξθςθ του ποςοςτοφ όςων εργάηονται ςτο εμπόριο, τισ 
μεταφορζσ και τισ επικοινωνίεσ, τα ξενοδοχεία και τθν εςτίαςθ και μείωςθ του ποςοςτοφ όςων εργάηονται ςτισ 
καταςκευζσ και τθ βιομθχανία, το οποίο, ωςτόςο, δείχνει τάςθ ςτακεροποίθςθσ τα 3 τελευταία ζτθ (Γράφθμα 3). 
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Γράφθμα 3. Ποςοςτό (%) απαςχολουμζνων κατά ευρείσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 

 

 
Σο μεγαλφτερο ποςοςτό των απαςχολουμζνων (46,0%) δθλϊνει ότι εργάςτθκε 40 - 47 ϊρεσ τθν εβδομάδα 
αναφοράσ, ενϊ ζνα ςθμαντικό ποςοςτό (26,3%) δθλϊνει ότι εργάςτθκε 48 ι περιςςότερεσ ϊρεσ. Η πλειονότθτα 
των απαςχολουμζνων (85,0%) δθλϊνει ότι εργάςτθκε τισ ςυνικεισ ϊρεσ, ενϊ το 10,2% δθλϊνει ότι κα επικυμοφςε 
να εργάηεται περιςςότερεσ ϊρεσ. Σο 2,2% δθλϊνει ότι ζχει και δεφτερθ εργαςία, ενϊ το 2,1% αναηθτά εργαςία αν 
και εργάηεται (Γράφθμα 4).  
 
 
Γράφθμα 4. Ώρεσ εργαςίασ, φπαρξθ δεφτερθσ εργαςίασ, επικυμία για περιςςότερεσ ϊρεσ εργαςίασ και 

αναηιτθςθ εργαςίασ, Δϋ τρίμθνο 2018. 

 
 
 
IΙI. ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 
 
Ο Πίνακασ 4 παρουςιάηει το πλικοσ των ανζργων κατά το λόγο που ςταμάτθςαν τθν τελευταία τουσ εργαςία, τθ 
διάρκεια ανεργίασ, το είδοσ εργαςίασ που αναηθτοφν και τθν εγγραφι τουσ ςτον ΟΑΕΔ για το Δϋ τρίμθνο του 2018. 
Παρουςιάηονται, επίςθσ, τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του προθγουμζνου τριμινου και του αντίςτοιχου τριμινου του 
προθγοφμενου ζτουσ, κακϊσ και θ ποςοςτιαία μεταβολι ωσ προσ το προθγοφμενο τρίμθνο και το αντίςτοιχο 
τρίμθνο του προθγοφμενου ζτουσ.  
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Πίνακασ 4. Άνεργοι κατά λόγο που ςταμάτθςαν τθν τελευταία τουσ εργαςία, διάρκεια ανεργίασ, είδοσ 
εργαςίασ που αναηθτοφν και εγγραφι τουσ ςτον ΟΑΕΔ  

(Σε χιλιάδεσ) 

  

Δϋ τρίμθνο 
2018 

Ποςοςτό (%) 
επί του 

ςυνόλου 

Γϋ τρίμθνο 
2018 

Δϋ τρίμθνο 
2017 

Μεταβολι (%) 
ωσ προσ το 

προθγοφμενο 
τρίμθνο 

Μεταβολι (%) 
ωσ προσ το ίδιο 

τρίμθνο του 
προθγοφμενου 

ζτουσ 

φνολο 881,1 
 

871,8 1.006,8 1,1 -12,5 

Λόγοσ που ςταμάτθςαν τθν τελευταία εργαςία 

Δεν ζχει εργαςτεί ςτο παρελκόν 181,5 20,6 179,6 198,8 1,1 -8,7 

Απολφκθκε 206,3 23,4 204,5 277,4 0,9 -25,6 

Η εργαςία του ιταν περιοριςμζνθσ 
διάρκειασ και τελείωςε 

253,2 28,7 233,6 275,8 8,4 -8,2 

Για άλλουσ λόγουσ 120,7 13,7 122,1 143,7 -1,1 -16,0 

Δε διλωςε(4) 119,4 13,5 131,9 111,2 -9,5 7,4 

Διάρκεια ανεργίασ 

Σϊρα κα αρχίςει να αναηθτά 
εργαςία  

7,1 0,8 11,1 8,4 -36,0 -15,5 

Λιγότερο από 1 μινα 45,3 5,1 25,3 41,5 79,1 9,2 

1 - 2   μινεσ 66,6 7,6 51,0 85,6 30,6 -22,2 

3 - 5   μινεσ 66,0 7,5 52,8 60,8 25,0 8,6 

6 - 11 μινεσ 85,4 9,7 105,5 87,6 -19,1 -2,5 

Μακροχρόνια άνεργοι 

12 - 17 μινεσ 108,7 12,3 96,5 119,5 12,6 -9,0 

18 - 23 μινεσ 62,2 7,1 73,6 84,2 -15,5 -26,1 

24 - 47 μινεσ 148,7 16,9 146,5 184,6 1,5 -19,4 

4 ζτθ και άνω 291,3 33,1 309,3 334,7 -5,8 -13,0 

Είδοσ εργαςίασ που αναηθτά 

Προςπακεί να κάνει δικι του 
εργαςία 

16,0 1,8 16,0 20,4 0,0 -21,6 

Ωσ μιςκωτόσ, μόνο ςε εργαςία με 
πλιρθ απαςχόλθςθ 

135,7 15,4 123,0 124,1 10,3 9,3 

Ωσ μιςκωτόσ ςε εργαςία με πλιρθ 
απαςχόλθςθ, αλλά ςτθν ανάγκθ κα 
δεχόταν και εργαςία με μερικι 
απαςχόλθςθ 

678,8 77,0 683,3 809,4 -0,7 -16,1 

Ωσ μιςκωτόσ ςε εργαςία με μερικι 
απαςχόλθςθ, αλλά ςτθν ανάγκθ κα 
δεχόταν και εργαςία με πλιρθ 
απαςχόλθςθ 

10,2 1,2 14,0 16,0 -27,1 -36,3 

Ωσ μιςκωτόσ, μόνο ςε εργαςία με 
μερικι απαςχόλθςθ 

4,7 0,5 5,8 6,0 -19,0 -21,7 

Ωσ μιςκωτόσ, αλλά δεν κακόριςε αν 
αναηθτά εργαςία πλιρουσ ι 
μερικισ απαςχόλθςθσ 

35,7 4,1 29,5 30,9 21,0 15,5 

Εγγραφι ςτον ΟΑΕΔ 

Εγγεγραμμζνοσ ςτον ΟΑΕΔ  και 
παίρνει επίδομα ι βοικθμα 

115,5 13,1 84,4 120,6 36,8 -4,2 

Εγγεγραμμζνοσ ςτον ΟΑΕΔ  και δεν 
παίρνει επίδομα ι βοικθμα 

575,3 65,3 588,8 650,2 -2,3 -11,5 

Δεν είναι εγγεγραμμζνοσ ςτον ΟΑΕΔ 189,6 21,5 197,9 235,4 -4,2 -19,5 

Δεν απάντθςε 0,8 0,1 0,7 0,7 14,3 14,3 

 

                                                 
(4) Σα άτομα που εργάςτθκαν για τελευταία φορά πριν από περιςςότερα από 8 ζτθ δεν δθλϊνουν το λόγο που ςταμάτθςαν να 

εργάηονται. 
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Οι βαςικοί λόγοι που ςταμάτθςαν οι άνεργοι να εργάηονται είναι είτε γιατί θ εργαςία τουσ ιταν περιοριςμζνθσ 
διάρκειασ και τελείωςε (28,7%) είτε γιατί απολφκθκαν (23,4%). Σο μεγαλφτερο ποςοςτό των ανζργων (19,3%) 
εργαηόταν ςτον κλάδο των ξενοδοχείων και εςτίαςθσ. ε ότι αφορά ςτο επάγγελμα τθσ προθγοφμενθσ εργαςίασ 
τουσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό (30,9%) απαςχολοφνταν ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ι ωσ πωλθτζσ (Γράφθμα 5). Σο 
ποςοςτό των ανζργων που δεν ζχουν εργαςτεί ςτο παρελκόν (νζοι άνεργοι) είναι 20,6%.   
 
Η πλειονότθτα των ανζργων (69,4%) αναηθτά εργαςία ζνα ζτοσ ι περιςςότερο (μακροχρόνια άνεργοι), ενϊ 
ποςοςτό 92,4% των ανζργων αναηθτά εργαςία ωσ μιςκωτόσ με πλιρθ απαςχόλθςθ. Σο ποςοςτό των ανζργων που 
δθλϊνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςτον ΟΑΕΔ ανζρχεται ςε 21,5%, ενϊ το ποςοςτό αυτϊν που δθλϊνουν ότι 
λαμβάνουν επίδομα ι βοικθμα από τον ΟΑΕΔ ανζρχεται ςε 13,1%. 
 
Γράφθμα 5. Κλάδοσ δραςτθριότθτασ και επάγγελμα τελευταίασ εργαςίασ ανζργων, Δϋ τρίμθνο 2018. 

 
 
Οι περιφζρειεσ Δυτικισ Μακεδονίασ, Δυτικισ Ελλάδασ και Βόρειου Αιγαίου εμφανίηουν τα υψθλότερα ποςοςτά 
ανεργίασ  (Γράφθμα 6).  
 

Γράφθμα 6. Ποςοςτό (%) ανεργίασ ανά περιφζρεια 
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IV. ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ 
 
Ο Πίνακασ 5 παρουςιάηει το πλικοσ των μθ ενεργϊν, θλικίασ κάτω των 75 ετϊν, κατά εργαςιακι εμπειρία, λόγουσ 
που ςταμάτθςαν να εργάηονται και λόγουσ που δεν αναηθτοφν εργαςία για το Δϋ τρίμθνο του 2018. 
Παρουςιάηονται, επίςθσ, τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του προθγοφμενου τριμινου και του αντιςτοίχου τριμινου του 
προθγοφμενου ζτουσ, κακϊσ και θ ποςοςτιαία μεταβολι ωσ προσ το προθγοφμενο τρίμθνο και το αντίςτοιχο 
τρίμθνο του προθγοφμενου ζτουσ.  
 
Πίνακασ 5. Μθ ενεργοί, θλικίασ κάτω των 75 ετϊν, κατά εργαςιακι εμπειρία, λόγο που ςταμάτθςαν 

τθν τελευταία τουσ εργαςία και λόγο που δεν αναηθτοφν εργαςία  
(Σε χιλιάδεσ) 

  

Δϋ τρίμθνο 2018 
Ποςοςτό (%) 

επί του 
ςυνόλου 

Γϋ τρίμθνο 
2018 

Δϋ τρίμθνο 
2017 

Μεταβολι (%) 
ωσ προσ το 

προθγοφμενο 
τρίμθνο 

Μεταβολι (%) 
ωσ προσ το ίδιο 

τρίμθνο του 
προθγοφμενου 

ζτουσ 

φνολο 3.249,1 
 

3.207,7 3.261,2 1,3 -0,4 

Εργαςιακι εμπειρία 

 Δεν ζχει εργαςτεί ςτο παρελκόν 1.515,1 46,6 1.528,6 1.532,1 -0,9 -1,1 

 Ζχουν περάςει περιςςότερα από 8 ζτθ 
από τθν τελευταία εργαςία του(5) 

920,1 28,3 918,8 828,8 0,1 11,0 

 Εργάςτθκε  τα τελευταία  8 ζτθ 813,9 25,1 760,4 900,3 7,0 -9,6 

Λόγοσ που ςταμάτθςαν τθν τελευταία τουσ εργαςία 

 Απολφκθκε 42,1 5,2 41,5 42,6 1,4 -1,2 
 Η εργαςία του ιταν περιοριςμζνθσ 
διάρκειασ και τελείωςε 

97,9 12,0 55,2 94,2 77,4 3,9 

 Φροντίηει μικρά παιδιά ι εξαρτϊμενουσ 
ενιλικεσ 

13,9 1,7 12,2 12,3 13,9 13,0 

 Παραιτικθκε για προςωπικοφσ ι 
οικογενειακοφσ λόγουσ 

31,6 3,9 34,0 29,5 -7,1 7,1 

 Εκπαίδευςθ ι επιμόρφωςθ 19,7 2,4 18,9 14,7 4,2 34,0 

 Αςκζνεια ι ανικανότθτα για εργαςία 33,9 4,2 32,9 35,7 3,0 -5,0 

 Πιρε πρόωρθ ςφνταξθ 24,0 3,0 25,7 32,4 -6,6 -25,9 

 υνταξιοδοτικθκε 490,0 60,2 488,4 583,3 0,3 -16,0 

 Άλλοι λόγοι 60,9 7,5 51,8 55,5 17,6 9,7 

Λόγοσ που δεν αναηθτοφν εργαςία 

 Αναηθτά εργαςία, αλλά δεν είναι 
διακζςιμοσ να τθν αναλάβει άμεςα 

52,8 1,6 18,5 54,1 185,4 -2,4 

 Φροντίηει μικρά παιδιά ι εξαρτϊμενουσ 
ενιλικεσ 

100,4 3,1 101,2 102,7 -0,8 -2,2 

 Άλλοι προςωπικοί ι οικογενειακοί λόγοι 281,3 8,7 270,5 249,1 4,0 12,9 

Εκπαιδεφεται ι επιμορφϊνεται  787,6 24,2 762,0 775,2 3,4 1,6 

 Βρίςκεται ςε ςφνταξθ 1.205,2 37,1 1.225,2 1.251,0 -1,6 -3,7 

 Είναι αςκενισ ι ανίκανοσ για εργαςία 164,7 5,1 165,9 168,0 -0,7 -2,0 

 Πιςτεφει ότι δε κα βρει εργαςία ι δε 
γνωρίηει που κα απευκυνκεί 

50,3 1,5 46,5 50,6 8,2 -0,6 

 Άλλοι λόγοι 562,1 17,3 576,3 573,4 -2,5 -2,0 

 Δεν κακόριςε το λόγο 44,7 1,4 41,8 37,0 6,9 20,8 

Η πλειονότθτα των μθ ενεργϊν θλικίασ 15 - 74 ετϊν δεν ζχει εργαςτεί ποτζ ςτο παρελκόν (46,6%) ι ζχουν περάςει 
περιςςότερα από 8 ζτθ από τότε που ςταμάτθςαν τθν τελευταία τουσ εργαςία (28,3%). 
 
Από τα άτομα που εργάςτθκαν μζςα ςτα τελευταία 8 ζτθ, το μεγαλφτερο ποςοςτό ςταμάτθςε να εργάηεται επειδι 
ςυνταξιοδοτικθκε (60,2%) ι επειδι θ εργαςία του ιταν περιοριςμζνθσ διάρκειασ και τελείωςε (12,0%). 
 
Οι βαςικοί λόγοι που δεν αναηθτοφν εργαςία οι μθ ενεργοί είναι το ότι βρίςκονται ςε ςφνταξθ (37,1%) ι 
εκπαιδεφονται (24,2%). Σο 1,6% των μθ ενεργϊν αναηθτά εργαςία, αλλά δεν είναι άμεςα διακζςιμο να τθν 
αναλάβει και το 1,5% δεν αναηθτά εργαςία επειδι πιςτεφει ότι δε κα βρει ι δε γνωρίηει που κα απευκυνκεί. 

                                                 
(5) Σα άτομα που εργάςτθκαν για τελευταία φορά πριν από περιςςότερα από 8 ζτθ δεν δθλϊνουν το λόγο που ςταμάτθςαν να 

εργάηονται. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΕ ΗΜΕΙΩΕΙ 
 

Ζρευνα 
Εργατικοφ 

Δυναμικοφ 

Η Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ διενεργείται από το 1981. Μζχρι το 1997 τα αποτελζςματα εξάγονταν 
ςε ετιςια βάςθ, με περίοδο αναφοράσ το Bϋ τρίμθνο του ζτουσ, ενϊ από το 1998 και εξισ θ ζρευνα 
είναι ςυνεχισ και παράγει τριμθνιαία αποτελζςματα. Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ είναι θ κατανομι του 
πλθκυςμοφ εργάςιμθσ θλικίασ (15 ετϊν και άνω) ςε τρεισ πλιρωσ διακριτζσ ομάδεσ: απαςχολοφμενοι, 
άνεργοι και οικονομικά μθ ενεργοί. Επιπλζον, ςυλλζγει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν 
δθμογραφικά χαρακτθριςτικά, κφρια εργαςία, φπαρξθ και χαρακτθριςτικά δεφτερθσ εργαςίασ, 
ολοκλθρωμζνο εκπαιδευτικό επίπεδο, ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, προθγοφμενθ 
εργαςιακι εμπειρία και τθν αναηιτθςθ εργαςίασ. 

Νομικό πλαίςιο Η παροφςα ζρευνα είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνθ με τθν Ευρωπαϊκι Νομοκεςία. Η κφρια νομοκετικι 
πράξθ είναι ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) 577/9-3-98 του υμβουλίου, ο οποίοσ ςτισ διατάξεισ του κακορίηει τον 
ςχεδιαςμό και τα χαρακτθριςτικά τθσ ζρευνασ. Σο πλαίςιο τθσ ζρευνασ τροποποιικθκε με τουσ 
διαδοχικοφσ κανονιςμοφσ 1372/2007, 2257/2003 και 1991/2002.  

Περίοδοσ 
αναφοράσ 

Σο δείγμα τθσ Ζρευνασ Εργατικοφ Δυναμικοφ ιςοκατανζμεται μζςα ςτισ 4 (ι 5) εβδομάδεσ του μινα. 
Κάκε επιλεγμζνο νοικοκυριό αντιςτοιχεί ςε μία ςυγκεκριμζνθ εβδομάδα, τθν εβδομάδα αναφοράσ 
(από Δευτζρα ωσ Κυριακι). Ειδικότερα: 

 για τθν απαςχόλθςθ, περίοδοσ αναφοράσ είναι θ εβδομάδα αναφοράσ, 

 για τθν αναηιτθςθ εργαςίασ, περίοδοσ αναφοράσ είναι θ εβδομάδα αναφοράσ και οι τρεισ 
προθγοφμενεσ εβδομάδεσ. 

Κάλυψθ 
 

 

Η ζρευνα καλφπτει τον πλθκυςμό των ιδιωτικϊν νοικοκυριϊν που διαμζνει ι προτίκεται να διαμείνει 
τουλάχιςτον ζνα ζτοσ ςτθν Ελλάδα. Σα άτομα που διαμζνουν μόνιμα ςε ςυλλογικζσ κατοικίεσ, δθλαδι 
νοςοκομεία, ξενοδοχεία, ςτρατόπεδα, άςυλα, οίκουσ ευγθρίασ, ορφανοτροφεία κλπ. δεν καλφπτονται 
από τθν ζρευνα.  

Γεωγραφικι 
ταξινόμθςθ 

Η γεωγραφικι ταξινόμθςθ βαςίηεται ςτθν Ονοματολογία των Εδαφικϊν τατιςτικϊν Μονάδων (NUTS) 
 

Χάρτθσ των 13 Περιφερειϊν (NUTS 2) τθσ Ελλάδοσ 
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Μεκοδολογία  
 

Σα χαρακτθριςτικά τθσ απαςχόλθςθσ (αρικμόσ απαςχολουμζνων, ανζργων κλπ.) εκτιμϊνται με τθν 
εφαρμογι κατάλλθλου αμερόλθπτου εκτιμθτι, ο υπολογιςμόσ του οποίου βαςίηεται: α) ςτθν 
πικανότθτα επιλογισ των νοικοκυριϊν του δείγματοσ, β) ςτο ποςοςτό ανταπόκριςθσ των νοικοκυριϊν 
του δείγματοσ ςε κάκε πρωτογενι μονάδα δειγματολθψίασ (επιφάνεια) και γ) ςτθν κατανομι του 
πλθκυςμοφ κάκε Περιφζρειασ, κατά φφλο και ομάδεσ θλικιϊν. 

Οριςμοί Απαςχολοφμενοι: τα άτομα θλικίασ 15 ετϊν και άνω που τθν εβδομάδα αναφοράσ είτε εργάςτθκαν 
ζςτω και μία ϊρα με ςκοπό τθν αμοιβι ι το κζρδοσ ι ωσ μθ αμειβόμενοι βοθκοί ςτθν οικογενειακι 
επιχείρθςθ, είτε δεν εργάςτθκαν αλλά είχαν μία εργαςία ι επιχείρθςθ από τθν οποία απουςίαηαν 
προςωρινά. 
 

 Άνεργοι: τα άτομα θλικίασ 15 - 74 ετϊν που δε χαρακτθρίςτθκαν ωσ απαςχολοφμενοι (ςφμφωνα με 
τον οριςμό τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου), ιταν άμεςα διακζςιμοι για εργαςία και είτε 
αναηθτοφςαν ενεργά εργαςία τισ τελευταίεσ τζςςερισ εβδομάδεσ είτε ζχουν βρει μία εργαςία που κα 
αναλάβουν μζςα ςτουσ επόμενουσ τρεισ μινεσ.  
 

 Οικονομικά μθ ενεργοί: τα άτομα που δε χαρακτθρίηονται απαςχολοφμενα ι άνεργα. 
 

 Οικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ (εργατικό δυναμικό): οι απαςχολοφμενοι και οι άνεργοι. 
 

 Ποςοςτό ανεργίασ: το πθλίκο των ανζργων διά του εργατικοφ δυναμικοφ.  
 

 Περιφζρειεσ: οι 13 δευτεροβάκμιοι οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςτουσ οποίουσ διαιρείται θ 
Ελλάδα. 
 

 Επίπεδο εκπαίδευςθσ: ο ανϊτατοσ ολοκλθρωμζνοσ κφκλοσ ςπουδϊν ςε 5 κατθγορίεσ. Η κατθγορία 
«Ζωσ λίγεσ τάξεισ Δθμοτικοφ» περιλαμβάνει και τα άτομα που δεν πιγαν ςχολείο. Η κατθγορία 
«Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ» περιλαμβάνει τα άτομα που ζχουν ολοκλθρϊςει ζωσ και Δθμοτικό και θ 
κατθγορία «Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ» περιλαμβάνει τα άτομα που ζχουν ολοκλθρϊςει ζωσ και 
Λφκειο. Η κατθγορία «Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ» περιλαμβάνει τα άτομα που ζχουν ολοκλθρϊςει ΑΕΙ, 
ΑΣΕΙ, μεταπτυχιακό ι διδακτορικό. 
 

 Αυτοαπαςχολοφμενοι με προςωπικό: τα άτομα που εργάηονται ςτθν επιχείρθςι τουσ ι ωσ ελεφκεροι 
επαγγελματίεσ, με ςκοπό το κζρδοσ, και απαςχολοφν τουλάχιςτον ζνα άτομο. 
 
Αυτοαπαςχολοφμενοι χωρίσ προςωπικό: τα άτομα που εργάηονται ςτθν επιχείρθςι τουσ ι ωσ 
ελεφκεροι επαγγελματίεσ, με ςκοπό το κζρδοσ, και δεν απαςχολοφν άτομα. 
 
Μιςκωτοί: τα άτομα που εργάηονται για κάποιον εργοδότθ, είτε ςτον δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό 
τομζα, και αποηθμιϊνονται υπό μορφι μιςκοφ, θμερομιςκίου, αμοιβϊν, εφάπαξ καταβολισ, 
πλθρωμισ ανάλογα με το αποτζλεςμα ι πλθρωμισ ςε είδοσ. 
 
Βοθκοί ςτθν οικογενειακι επιχείρθςθ: τα άτομα που βοθκοφν άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειασ ςτθ 
λειτουργία τθσ οικογενειακισ επιχείρθςθσ, υπό τον όρο ότι δεν κατατάςςονται ωσ μιςκωτοί (δε 
λαμβάνουν μιςκό και δεν ζχουν άμεςο κζρδοσ από τθν επιχείρθςθ). 
 
Μερικι απαςχόλθςθ: θ απαςχόλθςθ κατά τθν οποία οι ςυνικεισ ϊρεσ εργαςίασ είναι λιγότερεσ από 
αυτζσ των παρόμοιων εργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Η διάκριςθ μεταξφ πλιρουσ και μερικισ 
απαςχόλθςθσ βαςίηεται ςτθν αυκόρμθτθ απάντθςθ του ερωτωμζνου ςτο ςχετικό ερϊτθμα. 
 
Προςωρινι εργαςία: θ εργαςία μιςκωτϊν που κα τερματιςτεί είτε μετά από ςυγκεκριμζνθ περίοδο, 
γνωςτι εκ των πρότερων, είτε μετά από μία περίοδο που δεν είναι γνωςτι εκ των προτζρων, αλλά  
προςδιορίηεται από αντικειμενικά κριτιρια (για παράδειγμα, λιξθ ζργου ι επιςτροφι άλλου 
υπαλλιλου που είχε αντικαταςτακεί προςωρινά).  
 
Διάρκεια ανεργίασ: το χρονικό διάςτθμα που ο ερευνϊμενοσ αναηθτοφςε εργαςία και ταυτόχρονα 
δεν ιταν απαςχολοφμενοσ. 
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 Κλάδοσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ: θ κατθγοριοποίθςθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων με βάςθ 
το παραγόμενο προϊόν ι τθν παρεχόμενθ υπθρεςία. Από το 2008 χρθςιμοποιείται θ ΣΑΚΟΔ 08, θ 
οποία είναι ταυτόςθμθ με τθν NACE Rev2

(6)
. Η Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ ςυλλζγει πλθροφορίεσ  ςε 

τριψιφιο επίπεδο για τθν κφρια εργαςία και ςε διψιφιο επίπεδο για τθ δεφτερθ και προθγοφμενθ 
εργαςία. Ειδικότερα:  
 

 ςτον Πίνακα 3 χρθςιμοποιείται θ μονοψιφια ταξινόμθςθ ΣΑΚΟΔ-08, 

 ςτα γραφιματα 3 και 5 χρθςιμοποιοφνται οι εξισ τυπολογίεσ: 
 

Συπολογία κλάδων - αντιςτοιχία με διψιφιο ΣΑΚΟΔ - 08 

Συπολογία που 
χρθςιμοποιικθκε 
ςτο Γράφθμα 3 

Γεωργία, δαςοκομία, αλιεία 01 - 03 

Βιομθχανία, ενζργεια 05 - 39 

Καταςκευζσ 41 - 43 

Εμπόριο, ξενοδοχεία, εςτίαςθ,  μεταφορζσ, επικοινωνίεσ                    45 - 61 

Χρθματοπιςτωτικζσ και  επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ 62 - 82 

Άλλεσ υπθρεςίεσ 84 - 99 

Συπολογία που 
χρθςιμοποιικθκε 
ςτο Γράφθμα 5 

Γεωργία, δαςοκομία, αλιεία 01 - 03 

Βιομθχανία, ενζργεια 05 - 39 

Καταςκευζσ 41 - 43 

Εμπόριο 45 - 47 

Μεταφορζσ, επικοινωνίεσ 49 - 53, 58 - 61 

Ξενοδοχεία, εςτίαςθ 55 - 56 

Χρθματοπιςτωτικζσ και επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ 62 - 82 

Δθμόςια διοίκθςθ 84 

Εκπαίδευςθ 85 

Τγεία 86 

Άλλεσ υπθρεςίεσ 87 - 99 

 
 
Επάγγελμα: ζνα ςφνολο εργαςιϊν που περιλαμβάνουν παρόμοια κακικοντα και δραςτθριότθτεσ. Από 
το 2011 χρθςιμοποιείται θ Διεκνισ Συποποιθμζνθ Σαξινόμθςθ των Επαγγελμάτων ISCO-08

(7)
 του 

Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Εργαςίασ (ILO). Η Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ ςυλλζγει πλθροφορίεσ ςε 
τριψιφιο επίπεδο για τθν κφρια, τθ δεφτερθ και τθν τελευταία εργαςία. Ειδικότερα: 
 

 ςτον Πίνακα 2 και το Γράφθμα 5 χρθςιμοποιείται θ μονοψιφια ταξινόμθςθ ISCO – 08, 

 ςτο Γράφθμα 2 χρθςιμοποιείται θ εξισ τυπολογία: 
 

Συπολογία κατθγοριϊν επαγγελμάτων - αντιςτοιχία με μονοψιφια ISCO - 08 

Μθ χειρωνακτικά υψθλισ εξειδίκευςθσ 
(ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά ςτελζχη, επιςτήμονεσ, τεχνολόγοι και τεχνικοί 
βοηθοί, καλλιτζχνεσ) 

0,1,2,3 

Μθ χειρωνακτικά χαμθλισ εξειδίκευςθσ 
(υπάλληλοι γραφείου, πωλητζσ, απαςχολοφμενοι ςτην παροχή υπηρεςιών) 

4,5 

Χειρωνακτικά με εξειδίκευςθ 
(ειδικευμζνοι τεχνίτεσ, χειριςτζσ μηχανημάτων και ςυναρμολογητζσ) 

0,7,8 

Επαγγζλματα γεωργίασ, δαςοκομίασ, κτθνοτροφίασ  και  αλιείασ 
 (ειδικευμζνοι ή ανειδίκευτοι) 

6 και 92 

 τοιχειϊδθ επαγγζλματα 
(ανειδίκευτοι εργάτεσ, εκτόσ γεωργίασ) 

9 εκτόσ 92 

 
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ, κακϊσ και πίνακεσ με 
αποτελζςματα, μποροφν να αναηθτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΑΣ ςτον ςφνδεςμο: 
 http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO01/- 

 

                                                 
(6) http://www.statistics.gr/el/economic-activities 
(7) http://www.statistics.gr/el/occupation 
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